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!Amaran
Pihak Jabatan Agama Islam Perak tidak bertanggungjawab ke atas sebarang penambahan ayat selain daripada kandungan khutbah yang dikeluarkan.

” ڤڽاكيت كنرس “
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الحمد هلل ،1ذ هاّلي َأنعمنا هب هنعم هة ذ ه
الص َّح هة والعا هفي هة وم َّن علينا هِب ه ذلشفا هء ال ذ هِت َل تقدَّر بهثمن.
شيك ل ،و َأشهد َأ َّن مح َّمدا عبده ورسول .الل ذه َّم
َأشهد َأن َل ال اَل هللا وحده َل ه
ص ه ذل وس ه ذل وِب هرك عىل س ه ذي هدن مح َّمد ،2وعىل أ ه هل و َأصا هب هه ومن ت هبعهم هِبحسان اىل يو هم
ذ هالين .أ َّما بعد ،فيا هعباد هللا ،هات َّقوا هللا ،3أ ه
وصيك وا َّّيي هبتقوى ه
هللا فقد فاز المتَّقون.
قال هللا تعاىل هف القرأ هن الك هرمي -بعد َأعوذ هِب هلل همن َّ
الش يط هان َّالر هجمي: -
ﭐﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱠ

(سورة النبياء اّيت )83

مقصودڽ :دان نيب أيوب ،كتيك دي بردعاء كڤد توهڽن :سسوڠڬوهڽ اكو دتميڤا
ڤڽاكيت ،دان اڠاكول يڠ هما ڤڽايڠ دأنتارا ڤارا ڤڽايڠ.
ڤارا تتامو هللا يڠ دمولياكن،
ماريهل كيت تيڠكتكن كتقواءن كحرضة هللاlدڠن منجوجنوڠ سڬاَل ڤرينته
دان منيڠڬلكن سڬاَل َلرڠڽن ،موده-مودهن كيت دلميڤهي كربكنت الهي ددنيا دان
دأخرية .برمسڤنا ’هاري كنرس سدونيا‘ ،منرب اكن ممبيچاراكن خطبة براتجوق:
”ڤڽاكيت كنرس“.
كنرس ااتو ِبره اّيل ڤڽاكيت برت يڠ سوكر دراوت دان بياساڽ ممباوا موت.
كنرس كيين منجادي ڤوچنا كامتني كدوا ترتيڠڬ ددنيا ،منچاتتكن سكيرت  10جوات
1

Memuji Allah
Selawat ke atas Nabi Muhammad SAW
3 Pesan Taqwa
2

1

”Khutbah Jumaat 4 Februari 2022: “PENYAKIT KANSER
][Jabatan Agama Islam Perak

اورڠ منيڠڬل دنيا كران مڠهيدڤ كنرس دامل اتهون  .2020دمليس يا ،ريكود
منوجنوقكن  33ڤراتوس ڤساكيت دهوسڤيتل سواس تا ،دان مهڤري  12ڤراتوس
ڤساكيت دهوسڤيتل كراجاءن ،منيڠڬل دنيا كران كنرس .دامل اتهون  ،2020رساماي
 49,000اورڠ ڤساكيت كنرس يڠ ِبرو دكنل ڤس ِت دنڬارا كيت.
كساتوان اكولن كنرس انتارابڠسا منتڤكن  4فيربواري س باڬاي هاري كنرس
سدونيا ،يڠ دمسبوت برتوجوان ممربي كسدرن كڤد اورڠ راماي اونتوق مڠمبيل
هباڬني دامل اوسها ٢منچڬه دان مڠاول ڤڽاكيت كنرس .مكنرتين كصيحنت مليس يا،
مڠنل ڤس ِت ،تيڬ جنيس كنرس يڠ ڤاليڠ ِبڽق برَلكو دمليس ياّ ،يءيت كنرس
ڤايودارا ،كنرس اوسوس برس دان كنرس ڤارو .٢لامي جنيس كنرس يڠ دهيدڤ اوليه
ڤساكيت لاليك اّيل كنرس اوسوس برس ( ،)17%ڤارو ،)15%( ٢ڤروستت
 ،)8%( prostatكنرس داره ااتو لميفوما  )7%( limfomaدان كنرس دسكيرت
اكوسن لهيري دان كڤاَل ااتو نسوفارينك س  ;)7%( nasofarinksماناكَل جنيس٢
كنرس يڠ دهادڤ اوليه ڤساكيت وانيتا اّيل ڤايودارا ( ،)34%اوسوس برس
( ،)11%ڤڠلك رحمي ( ،)6%اوۏاري  ovariدان ڤارو .)6%( ٢ڤراڠاكءن ٢اين
منوجنوقكن كنرس اوسوس برس مروڤاكن كنرس ترتيڠڬ يڠ دعامل ڤساكيت لاليك
ماناكَل كنرس ڤايودارا مروڤاكن كنرس ترتيڠڬ يڠ دعامل اوليه ڤساكيت وانيتا.
اورڬانيسايس كصيحنت دنيا مڽنارايكن ڤوچنا ٢يڠ منچتوسكن ڤرمكبڠن س يل
كنرس دامل توبوه ماءنيس; انتاراڽ اّيل ڤڠمبيلن ماكنن يڠ تيدق صيحت سڤريت ماكنن
يڠ مڠاندوڠ ِبهن كمييا يڠ تيڠڬ  ،داڬيڠ مريه دان داڬيڠ ڤروسيس ،اڤاته َلڬ جك
ِبهن ٢ماكنن ترس بوت دددهكن كڤد انق ٢ڤد اوس يا يڠ ترَللو مودا .اكندوڠن
داڬيڠ مريه يڠ دماسق دڠن سوهو تيڠڬ بوليه مڠعاقبتكن كنرس ڤروستت.
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مسكيڤون ماكنن ٢س بڬيين ،سدڤ ڤد تكق ،اكن تتاڤ تنڤا دسدري ماكنن٢
ترس بوت ممباوا ريس يكو برس دان ممهباّيكن كصيحنت.
س يدڠ مجعة يڠ دمولياكن،
اسالم ساڠت منيتيق برت سوءال كصيحنت ،مال منجاڬ كصيحنت ادال ساتو
فرض .توبوه ِبدن يڠ صيحت مروڤاكن نعمة يڠ واجب دشوكوري .سال ساتو بنتوق
منشوكوري نعمة ترس بوت اّيل دڠن منجاڬ كصيحنت .امام الغزايل دامل كتاب همناج
العا هب هدين منجلسكن هباوا نعمة صيحت ڤرلو دڬونكن س باءيقڽ اونتوق برعباده كڤد
هللا .lكصيحنت يڠ دڤينجمكن هللاlكڤد كيت ڤرلو دڬونكن س باءيق موڠكني
كران اّيڽ برصفة مسنتارا; برتڤنت دڠن ڤريڠنت بڬيندا ﷺ ماللوءي حديث;
ون هف ههيما كثهريٌ همن النذ هاس; ه
الص َّحة والفراغ
هنعمت هان مغب ٌ
مقصودڽ :دوا نعمة يڠ ماءنيس رسيڠ ترتيڤو دڠڽن اّيل كصيحنت دان ماس َلڤڠ.
(رواية البخاري)
بڬيندا ﷺ ساڠت مڠواتماكن ڤنجاڬاءن كصيحنت .ڬاي هيدوڤ صيحت
بڬيندا ﷺ برموَل دڠن معلن مڠمبيل ماكنن برخاصيت سڤريت سوسو ،چواك،
مادو ،ڬندوم ،متر دان بواه-بواهن; بڬيندا جوڬ تيدق مڠمبيل ماكنن سچارا
برلبهين ،دمسڤيڠ منجاءويه ماكنن ٢يڠ مكروه .معلن رسول هللا ﷺ ادال سالرس
دڠن ڤريڠنت يڠ تراكندوڠ دامل اّيت  ،24سورة عبس:
ﱡﭐ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﱠ

مقصودڽ :مك هندقهل ماءنيس ملهيت كڤد ماكنڽن.
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تتامو هللا يڠ دمولياكن،
ڤڽاكيت كنرس اڬق سوكر دكسن ڤد ڤريڠكت اولَ .لزميڽ ڤساكيت موَل براسا
تيدق سليسا اڤابيال س يل ٢كنرس تهل مريبق لواس .كتيك داڤت دكسن ،ڤساكيت
ڤد معومڽ تهل براد ڤد اتهڤ تيڬ ااتو اتهڤ أمڤت ،اتهڤ يڠ مروميتكن راوتن.
سوڠڬوهڤون بڬيتو ،ترداڤت تندا ٢برَلكوڽ ڤرتومبوهن س يل كنرس ،يڠ ڤرلو
دبريكن ڤرهاتني ،اڬر راوتن اول داڤت سڬرا دَلكوكن .انتارا تندا ٢ترس بوت اّيل;
ڤراتم :كهيلڠن برت ِبدن سچارا مندادق.
كدوا :ڤندارهن لوار بياسا كتيك ِبتوق ااتو سامس ممبواڠ اءير.
كتيڬ :أولرس (  )Ulserيڠ تيدق مسبوه ااتو بينجول دان تومڤوق ٢ڤوتيه دان مريه
ڤد ڤرمواكءن مولوت.
كمڤت :ساكيت ااتو كتيدقسليساءن يڠ برتروسن دڤروت ،مسبليت دان كورڠ
َلوس ممبواڠ اءير برس.
لكامي :دمم ااتو راسا لتيه دان لسو يڠ لوار بياسا.
كمن :هيلڠ سلريا ماكن.
تندا ٢ترس بوت هندقهل دجاديكن لوچيڠ امرن اونتوق كيت سڬرا منداڤتكن
نصيحت دوكتور .تيندقن اول يڠ دأمبيل اكن داڤت ممبنتو دوكتور ممربيكن راوتن
سڬرا اڬر ڤڽاكيت داڤت دبندوڠ درڤد مريبق.
ِبرك هللا هيل ولك هِبلقرء هان الع هظ همي ونفع هين وا َّّيُك بهما هفي هه همن الّي هت و ذهاّلك هر الح هك همي
الس هميع الع هلميَ .أقول قو هيل هذا و َأس تغ هفر هللا الع هظمي
وتقبَّل هم ه ذين و همنك هتالوته ان َّه هو َّ
ات والمؤ هم هنني والمؤ همن ه
هيل ولك و هلسائه هر المس هل همني والمس هلم ه
ات َالحيا هء همنم و َالمو هات
فاس تغ هفروه ان َّه هو الغفور َّالر هحمي.
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Khutbah Kedua

شيك ل ،و َأشهد
الحمد ه َّ هلِلَ 4حدا ك هثريا ط ذيهبا مباراك هفي ههَ .أشهد َأن َل ال ا ََّل َّالِل وحده َل ه
َأ َّن مح َّمدا عبده ورسول .اللَّه َّم ص ه ذل عىل س ه ذي هدن مح َّمد 5وعىل أ ه هل و َأصا هب هه وس ه ذل تس هليما
الصا هد هقني.
ك هثرياَ .أ َّما بعد ،فيا هعباد ا َّ هلِل! هات َّقوا َّالِل 6وكونوا مع َّ

مسلمني يڠ دمولياكن،
كتاهوءيهل! مؤمني يڠ صيحت دان قوات لبيه دسواكءي هللاlبربنديڠ مؤمني
يڠ ساكيت دان مله .توڬس ممعموركن بويم منوروت شيعة اسالم هاڽ ترلقسان
سكرياڽ اومة صيحت دان قوات .اونتوق ايت ،كسدرن مڠناءي ڤڽاكيت كنرس ڤرلو
دمسڤايكن كڤد مسوا َلڤيسن مشاركت دامل اوسها ماهو ممبندوڠ ڤڽاكيت اين .ڤڤاته
عرب مڽبوتكن:
ال هوقاية خريٌ همن ال هعالجه
ّيءيت :منچڬه لبيه ِبءيق درڤد مڠوبِت.
اونتوق ايت ،منرب مڽارنكن اڬر لڠكه ٢ڤنچڬهن كنرس داڤت دمعلكن موَلءي
ساكرڠ ماللوءي معلن ڬاي هيدوڤ صيحت سڤريت بريكوت:
ڤراتم :ماكن ماكنن يڠ برس يه ،صيحت دان برخاصيت دان ِبڽقكن مماكن سايور دان
بواه .جاءويه مينومن يڠ مڠاندوڠ الكوهول ( )alkoholدان تيدق مروكوق.
س باءيقِ-بءيقڽ تيدق مڠمبيل ڬوَل; جك ڤرلو مڠمبيل ڬوَل ،دحدكن ڤڠمبيلن اڬر
تيدق برلبهين; ايلقكن مينومن برسودا ( ،)bersodaجاءويه ماكنن يڠ دڤروسيس
سڤريت سوس يج ( )sosejدان بورڬر ( ،)burgerاڤاته َلڬ ِبهن ٢ماكنن يڠ
مڠاندوڠ ڤڠاويت.
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كدوا :برّيضه دان برس من هيڠڬ برڤلوه سكورڠ-كورڠڽ تيڬ اكيل مسيڠڬو،
والاوڤون هاڽ دڠن برجالن اكيك سالما  30مينيت اونتوق ممبنتو ملنچركن ڤرايدرن
داره يڠ توروت ممربي منفعة ڤد جنتوڠ.
كتيڬ :مڠاول برت ِبدن ساميبڠ دڠن كتيڠڬني توبوه .ايلقكن اوبيسيِت ( )obesiti
ااتو ڬموق يڠ كرتَللوان .جاڠن ماكن سچارا برلبهين ِبڬ مڠيلقكن ڤڠومڤولن ملق دامل
ِبدن .دشوركن اونتوق برڤواسا دوا اكيل مسيڠڬو.
كمڤت :كورڠكن ديري مڠهادڤ تكنن ،تنڠكن جيوا دڠن ممباچ قرءان ،برصلوات دان
برذيكري سكورڠ-كورڠڽ لامي مينيت س بلوم تيدور; دسوسويل دڠن وقتو رحيت دان
تيدور يڠ چوكوڤ ،سكورڠ-كورڠڽ توجوه مج ساممل.
لكامي :ايلقكن تيڠكه َلكو بريس يكو يڠ بوليه ممباوا كڤد جاڠكينت ۏيروس سڤريت
س يكس ( )seksبيبس ،مڠمبيل داده دان بركوڠيس جاروم; ڤربواتن ٢ترس بوت
سالءين منددهكن ڤد ريس يكو هيش أي ۏي ( )HIVدان أيدس ( ،)AIDS
توروت منددهكن كڤد كنرس دوبور ،رحمي ،تكق ،هايت دان ڤارو.٢
كمن :مالكوكن ڤمريقساءن كصيحنت سچارا براكَل دڠن مالكوكن ڤمريقساءن داره
سكورڠ-كورڠڽ س تاهون ساكيل ،تراواتم دامل اكلڠن يڠ تهل ملينتيس اوس يا 40
اتهون ،اڬر تندا ٢ڤڽاكيت كنرس داڤت دكسن لبيه اول.
س يدڠ مجعة يڠ دمولياكن،
منرب مڽرو ڤارا جامعه اڬر اس تقامه برڤڬڠ تڬوه كڤد عقيدة اسالميه برترسكن
اهيل س نه وامجلاعه يڠ منجادي وارينث رسول هللا ﷺ  ،ڤارا صابة دان ڤارا اتبعني.
س

ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ7ﭐ
Ayat Al-Quran
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اللَّه َّم ص ه ذل عىل مح َّمد وعىل أ هل مح َّمد َك صلَّيت عىل ابرا ههمي وعىل أ هل ابرا ههمي وِب هرك عىل
مح َّمد وعىل أ هل مح َّمد َك ِبركت عىل ابرا ههمي وعىل أ هل ابرا ههمي هف العال همني ان َّك هَحي ٌد م هجي ٌد.
ات 8والمؤ هم هنني والمؤ همن ه
اللَّه َّم اغ هفر هللمس هل همني والمس هلم ه
ات و َأص هلح ذات بينه ه م و َأ هل ذف بني قلوهبه ه م
ول ه
واجعل هف قل هوهبه م اَلميان وال هحْكة وث هبذْتم عىل هم َّ هَّل رس ه
هللا ﷺ.
اللَّه َّم ادفع عنَّا البالء والوِبء والغالء وال همحن وال هفنت ما ظهر همنا وما بطن عن ب هَلن هذا
خ َّاصة وعن سائه هر بَلان عا َّمة.
اللَّه َّم انذ نعوذ بهك همن زو هال هنعم هتك ،وَت ُّو هل عا هفي هتك ،وفجأَ هة هنقم هتك ،و همجيع ه َس هطك.
ّي هللا ،اكيم برليندوڠ دڠن-مو درڤد كهيلڠن نعمة كصيحنت كورنياءن-مو ،جاءوهكن اكيم
درڤد داتريق نعمة كصيحنت دسببكن ِبلسن يڠ دتميڤاكن كران مكوراكءن-مو.
ّي ر َّزاق ،بركتيهل مهبا-مو يڠ ملقسانكن تونتوتن زاكة ،وقف دان صدقه .كورنياءي رزيق يڠ
برليڤت ڬندا كڤد مريك ،رسات سوچيكنهل هرات دان جيوا مريك ،جاءويه ڬولوڠن فقراء
دان مسا هكني درڤد ككوفورن دان كفقرين يڠ برڤنجڠن.
ّي ع هزيز ،جاءويه نڬارا اكيم درڤد كهنچورن دسببكن ڤربواتن رسواه; رسهكن
تڠڬوڠجواب ڤميڤينن دان ڤڠوروسن نڬارا اكيم كڤد اكلڠن مهبا-مو يڠ أمانه ،جوجور دان
اخالص ،رسات تڬس َلڬ براين منڬقكن كبرنن دان ملقسانكن كعاديلن برلندسكن
حكوم.
ّي م هال ،كورنياكنهل توفيق دان هداهيمو كتس راج اكيم ،دويل يڠ هما موليا ڤدوك رسي
سلطان ڤرياق دار الرضوان ،سلطان نزرين معز الين شاه ابن املرحوم سلطان أزلن حمب
الين شاه املغفور ل ،دان راج ڤرمايسوري ڤرياق دار الرضوان توانكو زارا سالمي رسات
قرابة دراج دان سلوروه رعيت جالت.
Doa untuk kaum muslimin
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ﲫﲬﲭﲮ ﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵ

فيا هعباد ه
هللا،

ﭐﱡﭐﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵ

ﱶﱷﱸﱹﱺﱻ ﱠ فاذكروا هللا الع هظمي يذكرُك ،واشكروه عىل
هنع هم هه ي هزدُك ،واسأَلوه همن فض ه ههل يع هطك ،و هّلكر ه
هللا َأكرب ،وهللا يعل ما تصنعون.
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